MFA Bedum en het Nationaal Programma Groningen
Ieder project dat financiering vanuit Nationaal Programma Groningen wil ontvangen, wordt
beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie op basis van het ingediende
projectformat. De commissie neemt kennis van de aanvraag, eventueel voorzien van adviezen van
het omgevingskwaliteitsteam of externe deskundigen, en toetst in welke mate de aanvraag:
1. Bijdraagt aan de verbetering van brede welvaart en het imago;
2. Bijdraagt aan de vier ambities;
3. Voldoet aan de zes randvoorwaarden;
4. Samenhangt met Toukomst en andere programmaplannen en initiatieven binnen Nationaal
Programma Groningen.
De beoordeling door de commissie resulteert in een advies aan het bestuur van Nationaal
Programma Groningen, die vervolgens een besluit neemt.
Om een positief besluit te ontvangen, moet een project voldoen aan de vier punten waaraan de
onafhankelijke beoordelingscommissie toetst. Daarnaast is het vanuit de gemeente Het Hogeland
relevant dat het project passend is binnen het Lokaal Programmaplan, een element wat uiteraard
ook door de onafhankelijke beoordelingscommissie wordt getoetst.
Toetsingscriteria
Bijdrage aan verbetering brede welvaart en het
imago

Bijdrage aan de vier ambities:
1. Economie
2. Werken en Leren
3. Leefbaarheid
4. Natuur en Klimaat
Voldoen aan de zes randvoorwaarden:
1. Participatie
2. Integraliteit
3. Proportionaliteit
4. Samenhang
5. Toekomstbestendigheid
6. Cofinanciering

MFA Bedum
De vraag is in hoeverre hier daadwerkelijk een
bijdrage aan wordt geleverd. Als deze er is, dan
is deze minimaal en daarbij zijn
proportionaliteit en integraliteit belangrijke
punten van aandacht.
Het MFA lijkt alleen een bijdrage te leveren aan
de ambitie leefbaarheid, de vraag is in
hoeverre. De functie van dorpshuis is nu
bijvoorbeeld geen onderdeel meer van het
plan. Dit is onvoldoende voor de toetsing van
de onafhankelijke beoordelingscommissie.
1. De oorsprong is een burgerinitiatief, het
bredere draagvlak in het dorp is
onduidelijk.
2. Hierbij wordt gekeken naar het deel
wat NPG financiering nodig heeft. Dit
betreft het maatschappelijk deel. Het
plan lijkt vooral in te gaan op de ambitie
leefbaarheid en daarmee niet
voldoende integraal.
3. Vraag is of het effect van de bijdrage
van twee miljoen euro dusdanig
proportioneel is, mede omdat in het
plan ook een commercieel en
gemeentelijk sportdeel aanwezig zijn.
Maatschappelijk deel betreft deels
onderdelen van sportkantine (keuken,
opslag, etc.) en dagbesteding.
Grotendeels gaat het dan alleen om

Samenhang met Toukomst en andere
programmaplannen en initiatieven binnen
Nationaal Programma Groningen

vernieuwing. Voor maatschappelijk deel
overig wordt 1,2 miljoen geraamd excl.
BTW (p. 15). Dit is een lager bedrag dan
de gevraagde twee miljoen euro. Vraag
is wat dan de ‘plus’ is en hoe
proportioneel dit is.
4. Het plan heeft vooral een lokale scope
en weinig tot geen regionale
samenhang.
5. Er is nog geen zekerheid over de
exploitatie, er zijn nog diverse
voorwaarden waaraan voldaan moet
worden.
6. Is grotendeels gemeente voor sportdeel
en openbare ruimte. Het commerciële
deel is onzeker en financiert haar eigen
deel. De bijdrage van de stichting is
klein. De beschreven bijdrage van 1,2
miljoen euro van SV Bedum is
gebaseerd op een lening waarvoor een
garantstelling van de gemeente nodig
is. Daarmee is er sprake van een
minimale cofinanciering, vrijwel alle
financiering is afkomstig van de
gemeente.
Er lijkt geen samenhang te zijn met Toukomst
en andere programmaplannen en initiatieven.

Het MFA Bedum vraagt een bijdrage van twee miljoen euro vanuit Nationaal Programma Groningen.
Ter vergelijking: het project waterwerken Zoutkamp heeft een bedrag van 1,8 miljoen euro
ontvangen. De eerste beoordeling van de onafhankelijke beoordelingscommissie was zeer kritisch,
omdat de ‘plus’ vanuit de beschikbare middelen vanuit Nationaal Programma Groningen
onvoldoende duidelijk was en onduidelijk was of het niet om ‘reguliere werkzaamheden’ van de
overheden betrof. Deze wetenschap, in combinatie met de afwegingen in bovenstaande tabel, lijken
ervoor te zorgen dat het project MFA Bedum weinig kans van slagen heeft binnen Nationaal
Programma Groningen.
Daarbij komt dat in het Lokaal Programmaplan staat dat de gemeente tegemoet wil komen aan de
leefbaarheid in de dorpen, bijvoorbeeld met multifunctionele accommodaties van de toekomst. Op
dit onderdeel is nog geen nadere visie ontwikkeld, waardoor vanuit hier het niet mogelijk is om een
beargumenteerd besluit te nemen over het effect van deze MFA op de leefbaarheid vanuit Nationaal
Programma Groningen beredeneerd.

